
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/14/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা ডাউর্টাউর্ অোলিোবর্ম্বে রূপান্তরমূলক প্রকম্বের পবরকের্া ঘ াষণা করম্বলর্  

  

সােটি বিবেষ্ট ভির্ সংস্কার ও পরু্িনাসর্ ঘরডিার্ন ঘডম্বভলপম্বমন্ট (Redburn Development) 78 

বমবলয়ুর্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ করম্বি  

  

প্রকেটি েহম্বরর ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীির্ উম্ব্োগ এলাকার (Downtown Revitalization 

Initiative Zone) মম্বযে অিবিে এিং ভবিষেৎ বিবর্ম্বয়াম্বগর জর্ে এটি অর্ ুটম্বকর কাজ করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেমর্কমেডি ডভডিক ঘরিবার্ন ঘিমভলপমমন্ট পােন র্ারস 

(Redburn Development Partners) িাউর্োউর্ অ্যালবযাডর্র সাতটি স্থাপর্ার পডরমাজন মর্র জর্য অ্ন্তত 

78 ডমডলয়র্ মাডকন র্ িলার ডবডর্ময়াগ করমব। এই পডরমাজন র্ প্রকমে রময়মে সাতটি পুরমর্া এবং অ্বমেডলত 

স্থাপর্ার পুর্ডর্নমনাণ এবং পুর্বনযবস্থাপর্া, ো সবনমমাে 450,000 েয়ার ফুে জায়গা ডর্ময় গঠিত এবং এমত ডমশ্র 

আময়র অ্যাপােন মমন্ট, বাডণডজযক এবং খুচরা বযবসাময়র স্থার্ এবং অ্ডত জরুডর পাডকন ং ঘেস ততডর করা েমব।  

  

“অ্যালবযাডর্ উন্নডত করমে এবং এই উমেখমোগয ডবডর্ময়াগ এই এলাকার প্রডত র্তুর্ বযবসা এবং অ্ডিবাসীমের 

আকৃষ্ট করমব”, গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “এই সাতটি অ্বমেডলত স্থাপর্ার সংোর র্তুর্ চাকডর এবং ডমশ্র 

আময়র বাসস্থার্ ততডরর মািযমম শেরটির িাউর্োউর্ পুর্রুজ্জীবমর্র প্রডিয়া অ্বযােত রাখমব ো প্রজমের পর 

প্রজে িমর এই এলাকামক শডি ঘোগামব।” 

  

“ঘরিবার্ন ঘিমভলপমমন্ট ঘেমর্কমেডির িাউর্োউর্ এলাকায় খাডল ভবর্ সংোর কমরমে, ো গত কময়ক বের 

িমর এলাকাটিমত উন্নয়র্ এবং অ্র্ননর্ডতক সুমোগ ততডর কমরমে”, ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি ঘহাচুল 

িম্বলম্বের্। “ঘরিবার্ন এর এই উমেখমোগয ডবডর্ময়াগ সাতটি পডরতযি স্থাপর্া সংোমরর এবং অ্যাপােন মমন্ট এবং 
বাডণডজযক এবং খুচরা বযবসাময়র পডরকের্ার মািযমম িাউর্োউর্ অ্যালবযাডর্মত র্তুর্ জীবর্ ডর্ময় আসমব। 

আডম এ বের গমবনর সামর্ অ্যালবযাডর্মক িাউর্োউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উমেযাগ (Downtown Revitalization 

Initiative) পুরোমরর ডবজয়ী ঘ াষণা কমরডেলাম এবং ঘেমের এই বাড়ডত ডবডর্ময়াগ িাউর্োউমর্র উন্নয়মর্ 

আমামের প্রমচষ্টা এবং সমগ্র কযাডপোল ডরডজয়মর্র অ্র্নর্ীডতমক শডিশালী করমব।” 

  

ঘরিবার্ন ঘিমভলপমমন্ট অ্যালবযাডর্র িাউর্োউমর্র সাতটি গুরুত্বপূণন ভবর্ সংোমর অ্ন্তত 78 ডমডলয়র্ মাডকন র্ 

িলার ডবডর্ময়াগ করমব ো 350 টি ডমশ্র আময়র অ্যাপােন মমন্ট, 50,000 েয়ার ফুমের ঘবডশ বাডণডজযক এবং 
খুচরা বযবসাময়র স্থার্ ততডর করমব ো অ্ন্তত 450 জর্ র্তুর্ অ্ডিবাসীমক অ্যালবযাডর্র িাউর্োউমর্র প্রডত 



 

 

আকৃষ্ট করমব বমল প্রতযাশা করা েমে। এম্পায়ার ঘেে ঘিমভলপমমন্ট (Empire State Development, 

ESD) 5 ডমডলয়র্ মাডকন র্ িলামরর পারফমমনন্স ডভডিক মূলির্ অ্র্ুোর্ ঘেওয়ার প্রডতশ্রুডত ডেময়মে োর মমিয 
কযাডপোল ডরডজয়মর্র আপমেে পুর্রুজ্জীবর্ উমেযাগ (Capital Region's Upstate Revitalization 

Initiative) অ্র্ুোমর্র পক্ষ ঘর্মক 2 ডমডলয়র্ মাডকন র্ িলার অ্ন্তভুন ি। সম্ভাবয ঘফিামরল এবং ঘেে ডেমোডরক 

েযাক্স ঘিডিে (Federal and State Historic Tax Credits) এর মািযমম আরও সমর্নর্ বাস্তবাডয়ত েমত 

পামর ো ঘেে অ্ডফস অ্ব পাকন স, ডরডিময়শর্ অ্যান্ড ডেমোডরক ডপ্রমভর্শর্ (State Office of Parks, 

Recreation and Historic Preservation) প্রোর্ কমর র্াকে । 

  

সম্পডিগুডলর মমিয রময়মেেঃ  
  

• ঘকর্ম্বমার ঘহাম্বটল (The Kenmore Hotel) (74 র্র্ন পালন ডিে) - 19 শতমকর ঘশমষর ডেমক 

ডর্ডমনত খাডল 105,000 েয়ার ফুে ভবর্ সংোর কমর আবাডসক, বাডণডজযক, ডরমেইল, ঘরেুমরন্ট এবং 
োমের উপর অ্র্ুষ্ঠার্ করার স্থামর্র একটি ঘকৌশলী ডমশ্রণ।  

• সু্টম্বির্ অোিম্বলটিক ক্লাি (Steuben Athletic Club) (1 েুমবর্ ঘেস) - অ্যালবযাডর্র প্রর্ম 

YMCAঘক রূপান্তডরত কমর একটি ডমশ্র বযবোমরর ফযাডসডলটি ততডর ঘেখামর্ র্াকমব জর্গমণর জর্য 
ডবমর্াের্, ঘরেুমরন্ট, বাডণডজযক ও আবাডসক স্থার্।  

• ্ে বর্ক (The Knick) (16 ঘসডরিার্ অ্যাডভডর্উ) - প্রাির্ ডর্কারমবাকার ডর্উজ এর সেরেপ্তরমক 

সামমর্নযর মমিয 133টি অ্যাপােন মমন্টসে বাডণডজযক স্থামর্ পডরণত করা েমব ঘেখামর্ 40,000 িলামরর 

উপাজন র্ কমরও ঘকউ একটি ডবকাশ েমে এমর্ োাঁোর উপমোগী কডমউডর্টিমত র্াকমত পারমব।  

• কোবপটাল বরম্বপাটন াবর বিম্বয়টার এন্ড গোম্বরজ (Capital Repertory Theatre and 

Garage) (111 উির পালন ডিে) - র্তুর্ খুচরা / বাডণডজযক / ঘরেুমরমন্টর স্থার্ সে একটি ঘকন্দ্রীয় 

আডির্া ততডর করা ঘেখামর্ পাডকন ং গযামরজ পুর্রায় ততডর করা েমব োমত ফাসািও আইকডর্ক 

োইরালটি অ্ন্তভুন ি র্াকমব।  

• 39 কলাবেয়া বিট - ডর্চ তলায় ইর্ডকউমবের স্থার্ ততডর করা এবং উপমরর তলাগুডলমত ডশেীমের 

জর্য েুডিও কামজর স্থার্ এবং আবাডসক বযবস্থা করা।  

• ঘকম্বর্বড গোম্বরজ (Kennedy Garage) (43 কলাডিয়া ডিে) - 1930 এর আমমলর 68,000 

েয়ার ফুে পাডকন ং কাঠামমা সংোর করা এবং উপর তলায় র্তুর্ আবাসর্ ততডর করা।  

• 55 কলাবেয়া বিট - প্রায় 4,500 েয়ার ফুে ঘোতলা ভবর্ সংোর করা ো কলাডিয়া ডিমের 

অ্র্যার্য উন্নয়মর্র সমূ্পরক।  

  

ঘসমেির মামস, অ্যালবযাডর্ শের (City of Albany) িাউর্িাউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উমেযামগর (Downtown 

Revitalization Initiative, DRI) তৃতীয় আসমরর রাজিার্ী অ্ঞ্চমলর ডবজয়ী ডেমসমব ডর্বনাডচত েয়। এই 
ভবর্গুডল ডির্ের্ েয়ার (Clinton Square) এলাকায়, অ্যালবযাডর্র DRI অ্ঞ্চমল অ্বডস্থত, এবং োরুণভামব 

েশৃযমার্ আইকডর্ক সব কাঠামমা সংোমরর মািযমম উমেখমোগয ঘবসরকাডর ডবডর্ময়াগ ডর্ময় আসমব। DRI 

পুরোর ডেমসমব পাওয়া 10 ডমডলয়ুর্ মাডকন র্ িলার বযবোর করার জর্য বাোইকৃত প্রকমের সামর্ এইসব 

ভবমর্র রূপান্তর সংমোডজত েময় এমর্ একটি োব ততডর করমব ো িাউর্োউর্ ও শেমরর ওয়যারোউজ ঘজলামত 

অ্র্ননর্ডতক কমনকাণ্ড ও ডবকামশর সংমোজক ও অ্র্ু েক ডেমসমব কাজ করমব।  

  

এম্পায়ার ঘস্টট ঘডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর ঘপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রযার্ বর্িনাহী 
কমনকেন া হাওয়াডন  ঘেমবস্ক িম্বলম্বের্, “িাউর্োউমর্র পুর্রুজ্জীবর্মক সমর্নর্ কমর এমর্ স্থার্-ডভডিক 



 

 

ডবডর্ময়াগগুডল আমামের অ্র্ননর্ডতক উন্নয়র্ ঘকৌশলগুডলর ঘকমন্দ্র অ্বস্থার্ কমর এবং এই জডমগুডল পুর্রুদ্ধার 

করা েমল মার্ুমষর জীবর্, কাজ এবং ঘখলার জর্য জায়গা ততডর কমর এটি িাউর্োউর্ অ্যালবযাডর্মক র্তুর্ 

জীবর্ োর্ করমব।”  

  

পাকন , বিম্বর্া্র্ ও ঐবেহাবসক িাপর্া সংরক্ষণ অবফম্বসর (Office of Parks, Recreation and 

Historic Preservation) কবমের্ার ঘরাজ হাম্বভন  িম্বলর্, “1980 সামল িাউর্োউর্ অ্যালবযাডর্ 

ঐডতোডসক ঘজলাটিমক (Downtown Albany Historic District) ডর্উ ইয়কন  ঘেে এবং জাতীয় ঐডতোডসক 

স্থামর্র ঘরডজোমর (New York State and National Register of Historic Places) তাডলকাভুি করা 
েয় োমত কমর আমামের রাজিার্ী শেমরর এই ঐডতোডসক সম্পেগুডল সুরডক্ষত র্ামক এবং এর লযান্ডমাকন  
ভবর্গুডল পুর্রুজ্জীডবত করার সুমোগ সৃডষ্ট েয়। ঘেেজমুড় ঐডতোডসক কর ঘিডিে ঘপ্রাগ্রামগুডলর (tax credit 

programs) সাফলয এটি প্রেশনর্ কমর ঘে আমামের ঐডতোডসকভামব ডর্ডমনত পডরমবশ সংরক্ষণ অ্র্ননর্ডতক 

সুমোগ ততডর কমর এবং ডর্উ ইয়কন  ঘেমের ডলমগডস কডমউডর্টি সমৃদ্ধ করার উমেমশয একটি ঘেকসই পর্ ততডর 

কমর।”  

  

ঘরডিার্ন ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর বপ্রবিপোল ঘজফ িমু্বয়ল িম্বলর্, “িাউর্োউর্ অ্যালবযাডর্র মাটিমত একটি 

পতাকা স্থাপর্ করমত ঘপমর এবং এই শেরটি ডফমর আসার জর্য প্রস্তুত এই ঘ াষণা ডেমত ঘপমর আমরা 
ঘরামাডঞ্চত। শেমরর ঘকন্দ্রডবন্দ ুঠিক কতো গুরুত্বপূণন তা ঘবাঝার জর্য এবং ডর্উ ইয়মকন র রাজিার্ীর সবমর্মক 

গুরুত্বপূণন অ্ংশগুডলমক রূপান্তডরত করমত আমামের সামর্ কাজ করার জর্য আমরা ডর্উ ইয়কন  ঘেমের প্রডত 

অ্তযন্ত কৃতজ্ঞ।”  

  

রাজযার্ী অঞ্চল অিননর্বেক উন্নয়র্ কাউবিম্বলর (Capital Region Economic Development 

Council) সহ-সভাপবে, অোলিোবর্ বিশ্ববি্োলম্বয়র (University at Albany) ঘপ্রবসম্বডন্ট ড. 

হাবভম্বডর্ রবিম্বগজ এিং বকিোংক মাম্বকন ট (KeyBank Market)ঘপ্রবসম্বডন্ট রুি মোহবর্ িম্বলর্, 

“কাউডন্সল আমামের শেমরর ঘকন্দ্রডবন্দমুত ডবডর্ময়াগ কমর এমর্ প্রকে সর্াি কমর তা সমর্নর্ কমর োমে, এই 
প্রকেগুডল আবাসর্, বাডণডজযক স্থার্, ঘরেুমরন্ট এবং পাডকন ংময়র ডমশ্রণ প্রোর্ করমব ো িাউর্োউর্ 

অ্যালবযাডর্মত একটি আকষনক, োাঁোর ঘোগয কডমউডর্টি ততডরর প্রমচষ্টা আমরা ঘজারোর করমব।”  

  

বসম্বর্টর বর্ল ঘেজবলর্ িম্বলম্বের্ “উমেখমোগয ঘবসরকাডর ডবডর্ময়ামগর সামর্ ঘেে তেডবল সংমোজর্ কমর 

িাউর্োউর্ অ্যালবযাডর্র প্রিার্ প্রিার্ ভবর্গুডল পুর্গনঠর্ করা েমব, ো অ্ঞ্চমলর অ্বযােত পুর্রুজ্জীবমর্র 

ঘক্ষমে উমেখমোগযভামব অ্বোর্ রাখমব। আডম এই রূপান্তডরত প্রকে সমর্নর্ করার জর্য গভর্নর এবং ঘরিবার্ন 
ঘিমভলপমমমন্টর অ্ংশীোরমের ির্যবাে জার্াডে।”  

  

অোম্বসেবল স্সে পোবিবসয়া ফাবহ িম্বলর্, “সেজভামব বলমত ঘগমল, ডর্উ ইয়কন  সোয়তায় ঘরিবার্ন 
ঘিমভলপমমন্ট অ্ংশীোরমের এই 78 ডমডলয়রু্ মাডকন র্ িলার ডবডর্ময়াগ িাউর্োউর্ অ্যালবযাডর্র ঘচোরা বেমল 

ডেমব। েডেও আমরা প্রায়ই রূপান্তরমূলক শব্দটির অ্পবযবোর কমর র্াডক, এই ডবশাল ডবডর্ময়াগটিমক বণনর্া 
করার জর্য এর বযবোর ভামলাভামবই ের্ার্ন - ডবমশষ কমর আবাডসক জডমমত। অ্যালবযাডর্র ভডবষযৎ ডর্ময় 

তামের কাজ ও আত্মডবশ্বামসর জর্য আডম ঘময়র ডশোর্ ও ঘরিবার্ন ঘিমভলপমমন্টমক সািুবাে জার্াডে।”  

  

অোম্বসেবল স্সে জর্ টি. মোকম্বডার্াল্ড III িম্বলর্, “ঐডতোডসক সংরক্ষণমক সমর্নর্ কমর এবং স্বীকৃডত 

ঘেয় এমর্ বযডি ডেমসমব আডম খুবই আর্ডন্দত ঘে িাউর্োউর্ অ্যালবযাডর্র এই সম্পডিগুডল পুর্ডর্নডমনত, 



 

 

পুর্বনাডসত এবং রূপান্তডরত করা েবে । এলাকায় আমরা বাডসন্দা ও অ্ডতডর্ ডর্ময় এমস এবং খাডল এবং স্বে-

বযবহৃত ভবর্গুমলামত প্রাণ ডফডরময় এমর্ এই ডবডর্ময়াগগুডল লাভজর্ক েমব। রাজিার্ী অ্ঞ্চমল এই িরমর্র 

ডবডর্ময়াগ সমর্নর্ করার জর্য আডম গভর্নরমক ির্যবাে জার্াডে, এবং অ্যালবযাডর্র ইডতোমসর পরবতী িাপ 

ডলখমত সাোেয করার জর্য ঘরিবার্ন ঘিমভলপমমন্টমক ির্যবাে জার্াডে।”  

  

অোলম্বিবর্ কাউবন্ট এবিবকউটিভ ডোবর্ম্বয়ল বপ. মোকয় িম্বলম্বের্। “িাউর্োউর্ অ্যালবযাডর্ 

রাজিার্ী অ্ঞ্চমলর একটি ঐডতোডসক, সাংেৃডতক ও ডবমর্াের্মূলক ঘকন্দ্র এবং এই প্রকেগুডলমক সমর্নর্ করা এর 

পুর্রুজ্জীবর্মক আরও ঘজারোর করমব এবং এলাকার সঙ্কে সমািামর্ আমামের প্রমচষ্টামক অ্বযােত রাখমব। এই 
ভবর্গুডল পুর্বনাসর্ করা অ্যালবযাডর্ কাউডন্টর অ্র্ননর্ডতক উন্নয়মর্ আমরকটি গুরুত্বপূণন ডবডর্ময়াগ, এবং এই 
বযাপামর তামের কামজর জর্য আডম গভর্নর কুওমমা, ESD এবং ঘরিবার্ন ঘিমভলপমমন্টমক ির্যবাে জার্াডে।”  

  

অোলিোবর্ ঘময়র কোবি বেহার্ িম্বলর্, “িাউর্োউর্ অ্যালবযাডর্র পুর্রুজ্জীবর্ অ্বযােত রাখমত এই 
রূপান্তরমূলক পুর্গনঠর্ খুবই গুরুত্বপূণন। ডর্উ ইয়মকন র রাজিার্ী শেমর ঘরিবার্ন ঘিমভলপমমমন্টর ডবশাল 

ডবডর্ময়ামগর প্রভাব সমবনাচ্চ করার জর্য গভর্নর কুওমমা এবং এম্পায়ার ঘেে ঘিমভলপমমন্টমক ির্যবাে - এটি 

একটি বহুমুখী প্রকে ো িাউর্োউমর্ আবাডসক, বাডণডজযক এবং খুচরা ডবডির সুমোমগর সংখযা 
উমেখজর্কভামব বৃডদ্ধ করমত কাজ করমব।”  

  
###  
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